
 
ÅRSBERETNING 2020 

 
Styret har i bestått av: 
Leder:  Jan Erik Paulsen 
Nestleder: Ida Hegreberg 
Styremedlem: Anne Marthe Limstrand 
Styremedlem: Hildegunn Hansen (Kasserer) 
Varamedlem: Emilie Kalleberg 
 
Det er i perioden avholdt 5 styremøter. 
Klubben har pr 31. desember 2020, 80 medlemmer, en økning på 24 fra 2019. 
 
I løpet av sesongen 2020 ble det arrangert 8 løp med totalt 211 startende. I tillegg ble det lagt 
ut 8 UsynligO-runder. Flest deltagere ble det på Lofoten O 5. september med 53 startende, 
deriblant tilreisende fra Harstad, Stokmarknes og Hiidenkiertäjät i Finland. 
 
Tradisjonen tro ble det lagt ut 30 poster i Kabelvågmarka fra begynnelsen av juni. Det ble 
totalt solgt 92 kart, som er en nedgang fra 2019. Årsaken til dette kan både ha sammenheng 
med synlighet på utsalgsstedene og omlegging til digital løsning på turorientering.no. I den 
digitale løsningen er det ikke lenger behov for å kjøpe flere klippekort, og flere kan dele 
samme kart. 
 
19. august ble det arrangert «Finn fram»-dag, som et rekrutteringsarrangement med kurs og 
enkle løp. Dessverre var ikke været helt samarbeidsvillig, slik at deltagelsen ble deretter med 
kun 24 oppmøtte. 
 
Det har i 2020 blitt lagt ned et betydelig antall dugnadstimer med å lage flere kart i 
nærområdet, blant annet Svinøya og Svolvær sentrum. Det har også blitt laget et lite kart for 
Sauøya ved Henningsvær og det har blitt utført synfaringer på Teisthaugan og i 
Kabelvågmarka. Nytt kart over Kabelvåg sentrum er også underveis. Kartarbeidet begynner å 
gi resultater i form av et større repertoar av områder og terrengtyper som kan brukes til både 
løp og turorientering.  
 
Det har blitt kjøpt inn nytt utstyr også i 2020, blant annet flere postenheter og et lagstelt. O-
laget begynner nå å få på plass et utstyrslager som gjør det mulig å arrangere litt større løp 
med flere klasser. 
 



Styret har i forrige periode vært representert på kompetansehelg i regi av Norges 
orienteringsforbund (digitalt), løypeleggerseminar (digitalt) og kretsting for Nordland O-krets. 
Styremedlem Anne Marthe Limstrand ble gjenvalgt som styremedlem i kretsen. 
 
Med 80 medlemmer er Kabelvåg O-lag det tredje største laget i Nordland orienteringskrets. 
Vi har hatt en fin økning i både medlemmer og aktivitet, men ønsker oss fortsatt flere aktive 
medlemmer og bidragsytere til arrangement. 
 
Kabelvåg 23. mars 2021 
 
Jan Erik Paulsen 
Ida Hegreberg  
Hildegunn Solheim Hanssen  
Anne Marthe Limstrand 
Emilie Kalleberg 
 
 
 
 

 


